


ناانلهاا لالمة اانلالنمإلجاانللي ااج  لالداات للاي ااإلججهلالوااجلا خالل ااجلمللاانلجااجل اا  لجااإل لج ةBNP:لالنااج الالاا اإلجلالي ااج  
.ما تةجلل جريةج

نلالمة ااانلالنمإلجااانللي اااج  لالدااات للاي اااإلججهلالواااجلا خالل اااجلمللااانلجاااجل ااا  لجاااإل لج ةناااهااا لBIP:لالناااج الاي اااا لالي اااج  
.ما تةجلفمط



  لسااننلت خبااالالاا لقلالااا  لااخعااجمجنلث واا التةااالللاانلا خجياااجلالاا اإلجلالي ااج:لجمإلجاان

.بتة نلملالرل12إ ىلاكثالجنل2007
ف جه لج جهرلا  لااخعجملال لقلا؟-
ججله لال  اجنلاملفدر للم  لااخعجملال لقلا؟-
لججلابرزلامل ةمجهلالوجلت تاضلااخعجملال لقلا؟-







I-ا  لاالاخعجملاألجريكيج جهرل
ج جهرلا  لالف تنلاألجريكةن1)

الواجلت ياايل خالااىلاا  لالف تانلاألجريكةانلما لاجخااإلاملايزاجالهلالاراثةانللالرث يان
األل ىلثاىلالع ةإللال جلوجلبهلاملرا بلإ خجيجلض  جللجخن ثجل حخنل

ىالاألرزلما لجالاج لاي باا سالتدا ملزراثاانلالم اةلللالااقر لما لجنيماانلالداا  لالكبااال

.م لاملنجاقلايزن بةنلاملإلارين
(بجملنجاقلالشراةنلبال ارلاملإلن)م لجالج لاي ضرلاهللالف اكهل

 تاكااااال ربةاااانلماااا لجالااااج ل ربةاااانلاملجرااااةنلجن شاااارلالرااااا لال اساااا لماااا لاملنااااجاقلال ربةاااانللل
املجرةنللتد ينلالعز  لم لاملنجاقلالش جلةنلالشراةن



العنجثنلاألجريكةنا  لج جهرل(ل2
ااىلالعا ةإلللجخن ثجل حخنلبهلاملرا بلاألل ىلث  تكلال لقلإ خجيجلللنجثةجلض  جل

ال جلوجل
عانجثجهلالاجاجلال(اي إلجاإلللالعاتب) ن شرلبجلشار لالعانجثجهلاليمةتانلالمإلج انل

نلالعانجثجهلاي إلجينلال جلةنلالخكن ل يةاجلفخخ ركاالبصاىاا لال ارسالفة اجل خا ا
بجلمرسلجنلاي إللملايزن بةنلج لاملكدةك(لالندةا)االسل  كةنل



ا  لايجعلالخالجر للاي إلججهج جهر(ل3
ا ااانلثااااىلاملداااخ ىلالاااإلا ا الع خباااالاياااجعلالخالاااجر للاي اااإلججهلاهااا لاياااجعلااخعاااجم لم

جنلالنج الالإلا ا لاي جق%78الب مالتةالعدجه لس
بنلكبيااا لثاااىلثاااىلاملدااخ ىلاي ااجرم ال ك اانلااا  لالخالااجر لاألجريكةاانلماا لك   ااجلت خ ااإللبنداا

اللت خباااااااالعاااااااجمراهلالعااااااانجثةنالاألجااااااارلالاااااااق لع يااااااايلاة ااااااانلجضاااااااجفنللااااااااق لالعاااااااجمراها
ثااااااىلال اااااجل ال الجاااااجهلاملخحاااااإل لاألجريكةااااانلال لاااااا  ل الجريااااانللال لجعاااااإلرلللجداااااخ رملمااااا ل

.جنلاملبجمالهلالخالجرينلال جملةن%14فهجلتدجه لس.لاملدخ ىلالفرم 



جدجه نلالميجثجهلاالاخعجمجنلم لالنج الال اإلجلالي ج  ل



II-ال  اجنلاملفدر للم  لاالاخعجملاألجريكي
ال  اجنلاليبة ةنللالبشرين1)
ال  اجنلاليبة ةن-ال

: خ فرلالب ملثاىلجؤه هلابة ةنلجخن ثنلتدجه لم لا  لالف تنلاألجريكةن
راةنالجااا فرلايزاااج لاليبةالااا لساااا الللاسااا نلل عااابنل جلااانلبجل ساااطللايزاااانلالشااا:لالداااا  لالشجسااا ن-

ج جلعد ةلبإ خججلف ح لض  ليإلا
اهالج اااجلج اااةةل ضااا لالااا لقلرااابكنلجج ةااانلكبياااا للجخن ثااانالتشااا نلاأل  اااجرلالكبااااىللالبحياااال:لالشااابكنلاملج ةااان-

.لجدجتجهلجدمةنليإللجا ن
الهااااقالالخنااااا علللعداااا ةلامل اااااا لايز راماااا للاال فخاااااجللثاااااىلاملاااااؤلراهلاي ختفاااانلماااا ل نااااا علجنااااج لالاااااب م:لاملنااااج -

.عدجه لم ل ن علاملنخ يجهلالف تةن
جااااانلجضااااا لباااااجانلاألرضلاألجريكةااااانللااااارلاهلج إل ةااااانللاجاةااااانلضااااا  نللجخن ثااااانل ااااا فرللتعااااانجثنلياااااا لكبياااااال

:اتخةجيجت جلجنلامل املاألللةن
 قللالقهبإ خججلج إلنيلض  للجخن علجحخنلاملرا بلاألل ىلثجملةجالجض ل جلنلالف سفجطللاأللرا ة-
لفح لايحزر لإ خججلاجق لض  للجخن علجحخنلاملرا بلاألل ىلثجملةجالعش نلال جزلاليبةال للالنفطللا-



البشرينال  اجنل-سل
ااااااا  لخ ياااااانللال نعاااااارلالبشاااااار لبااااااجل لقلب ال  ثاااااانلجاااااانلاي عااااااج  لاملا اااااانلالوااااااجلتدااااااجه لماااااا ج

:االاخعجم
جتة نلند نالج جلج فرلس اجلاسل  كةنلض  ن300ت إلاملسكجنيلكبيالجف  ل-
ج جلج فرلجإللثججتنلجا نلل(ل%65ت ا  ل)سةير لالفئجهلالنشةينلثاىلالارقلالدكجنيل-
جاااا ل(لالاااااللملالرللتفاااارملساااان يج40اكثااااالجاااانل)ار فااااجعلالااااإل نلالفاااارم للت اااا اانلاألجريكاااايل-

ع ازلجنلاإلر هلالشرا ةن
(هزر لاألمج ن)  افإللكيةالللت اجيرينل جلنلاص جسلاملاجراهلال جلةنل-





الخن ة ةنال  اجنل-2
 ساااج نلال خاااججلثااااىلراسااا جلةنللةبياالةااانل مااا قلثااااىلاملتكةااانلاي جلااانللاالاخعاااجم لاألجريكااايلع خ ااإللالن اااجقل

 ةلب اااا رلالراسااا ج  لالاااق لساااظاااجهر لالتاكيااانللجااانل عج عاااهلا  شاااجرل.للاملنجفدااانلاي ااار الفرمجااانللاملباااجمر ل
.اسجسةجلم ل  يةهلالدةجسنلاالاخعجمجنللتب مملرال ت بلجؤسدجهللرركجهلا ينل

بحاااااالال تواااااجللالثااااااىلالخماااااإلقلالخمإلاااااجلبإلجنججةااااانلل الإلجاااااإللجخ الااااانلبجالثخ اااااجملاملماااااجلالهلاألجريكةااااانل خ يااااانل
بشااكنل ااج للتشاازة لاالساال  يالليبماا ل ااإل نلالإلللاانلجحااإللمالماا لالن ااجقلالراساا ج  لاألجريكاايالعداال إل 
.ت ججنلاملنخ جلالإلا ا لجنلاملنجفدنلاي جريةنللجدجثإل لالميجثجهلاالاخعجمجنلاملخضرر 
 اانل جلاانلماا لليشاااإللايزااج لالخن ةوااجلا ااإلجججلالميجثااجهلاالاخعااجمجنلفة ااجلبةي ااجاللالااق لع ياايل خااج الجا

هلالمياااااجعلالف حااااا لالاااااق ل ااااا فرللاااااهلباااااجق لالميجثاااااجهلجال  ثااااانلجااااانلاي اااااإلججهالفجلعااااانجثنل ااااا فرللاااااهلا الل
النمااااانللاملؤسداااااجهلال ت ةااااانلللاألبناااااجيلاألسااااا إل لالكة جليااااانالبلن اااااجلجااااا فرللاااااهلاياااااجعلالخالاااااجر للاي اااااإلججهل

.لال د يقللالراجر





ال  اجنلاملفدر للم  لالخالجر لاألجريكةن-3
:تدجه لثإل لث اجنلم لا  لالخالجر لاألجريكةن

الاخعجملاألجريكيلا خجيجلف تةجلللنجثةجلا يجلعدا لم لا خ جشلتركنلالخالج-
ٌ
ر لما نلالب مج فرلا

ثجملةااااجلماااا لتدااااجه لالااااب ملماااا لجال  ثاااانلجاااانلالشااااركجهلاملخ ااااإلم لايزندااااةجهللالوااااجل حخاااانلاملرا اااابلاألل ااااى-
.جخختاللايزجالهلالعنجثةنالج لتسزةنلغتبنللتشركجهلذاهلالعنجثنلااللةكتالني

 للاملداجفرينلعدخفةإللالميجعلالخالجر لجنلربكنلض  نللجخن ثانلجانلامل الا هلتداجه لما ل مانلالبضاج 
:لالةإللال ججتنللامل ت ججهلالرا ةنلما تةجلل جريةج

 ض لربكنلكيةفنلجنلالير للالدككلاي إلجإلجن:لج ال هلبرين-
 ض لجيجراهلض  نللجالاا ل:لج ال هلي ين-
تش نلامل ال هلثبالاأل  جرللالبحيااهاللكقالربكنلج خإل لجنلامل انئ:لج ال هلجج ةن-
 خ فرلالب ملثاىلاا  لربكنلا جبلبللنمنلالنفطللال جزلاليبةال :لاأل جبلب-
ج جيزل ااجلاكبااالراابكنل ياا طلالاااج الاللراابكنلجا اانللنماانلامل ت جااجهللل:لج الاا هلسااتكةنللالسااتكةن-

.را ةج







III-الع  بجهلالوجلت تاضلاالاخعجملاألجريكي
الع  بجهلاالاخعجمجنل-1
جشجكنلالميجعلالف ح -ا

:ج ايهلالميجعلالف ح ل  ثينلجنلاملشجكن
 يمهل  اااارالجاااانل كاااا  لكبيااااالجعاااا بلتدااااع ااااجنيلال خااااججلالف حاااا ل:لجشااااجكنلثاااااىلجدااااخ ىلتداااا يقلال خااااجج-

جشاتاججهلالاإلل لالقاتيلف تةجالل متا  حمةقلاالكخفج لال قلالجنلب ضلزبنج لل  كنلاألينبةنللت نجفدنل
.بف نل راك لمج   جالفميا ل

اثخ اجملالاراثانلت جنيلالتابنلجنلاسخننا لجخ النل  ةالنلالخ ريانللل:لجشجكنلثاىلجدخ ىلبنةنلال خجج-
 جليااااانلال تةاااااإل الك اااااجلت اااااجنيلاملااااا ارملاملج ةااااانلجااااانلالختااااا يلبف ااااانلاالفاااااراطلمااااا لاساااااخ  ج لاألسااااا إل لالكة

.لاملبةإلاه
جشجكنلالميجعلالعنجا -س

:بإللر لالميجعلالعنجا لع جنيلجنل  ثينلجنلاملشجكنلثاىلجدخ ىلال خجج
(لرللااإلقلالخالاياناهار فاجعلاأليا ل)ج خجزلال خاججلالعانجا لاألجريكايلبجر فاجعل كتفخاهل:لاي جريةناملنجفدنل-

جناللمل لالبتااإلانلالعاانجثةنلايزإلجااإل لالكجلعااينللالةجبااج ااجلجضاا اللجاانلاإلر ااهلالخنجفدااةنلاجااجقلا خااججل
.ايزن بةناجريكجل

 جلانل)يجانلتدخ رملالعنجثنلاألجريكةنلك ةجهلكبيا لجنلامل جمنللجعجمرلال:لاسخيااملامل املاألللةن-
م لظنلثإلقلكفججنلال خججلاي ا لرغ لض ججخه(لالنفط



الخالجر لجشجكنلالميجعل-ج
ر فاجعلاجخالااىلما لت جنيلالخالجر لاي جريةنلاألجريكةنلجنلجشكنلكبيالجخ ينلم لعزالاملينانلالخالجر لالاق 

نلالف حاا لاة اانلالاا ارماهلجمجر اانلجاا لالعااجمراهالليرياا لهااقالاملشااكنلإ ااىلاملشااجكنلالوااجل  ايااهلال خااجيي
 اااجمنللجعاااجمرللالعااانجا لبف ااانلقااا اللالماااإلر لالخنجفداااةنللت نخااا جلاألجريكااايلللمااانلفاااج  ر لاساااخيااملامل

اليجانللا خفجضلاة نلالإللالر

املشجكنلااليخ جثةنللالبةئةن-2
املشجكنلااليخ جثةن -ا

ألاتةااجهلال راةاانلت اار لالاا لقلار فااجعلماا لنداابنلالفماارل جلاانلبجملنااجاقلايزن بةاانلالوااجلت اار للياا ملكبيااالل
  لاألاتةاجهلك جلت ر لالب ملندبلجتناجإل لجنلالبيجلانل جلانلما للاف.لكجلد مللالسبجنللاألسة ي نل

هق لاملشجكنل ؤلرلبشكنلغيالجبجررلثاىلااخعجملالب مل.لاملقك ر 
املشجكنلاليبة ةنللالبةئةن-س

لآل اااارالج داااا لايزااااج لاألجريكاااايلب ياااا ملجال  ثاااانلجاااانلالكاااا اريلاليبة ةاااانلالوااااجل ضاااارسلالااااب ملجاااانلتااااين
العانجا لاليت هم لبجلقجفنلإ ىلجشجكنلا رىلبةئةنل خالاى.لكجألثجلياللالفةضج جهللالاالز للالبااكين

.رينلفجمتن ؤم لهق لاملشجكنلاليبة ةنللالبةئةنل كبإللالب مل دج رلججمجنللبش.للا الرا لالتابنل
إل لللرغااااا لاااااا  لال الجاااااجهلاملخحاااااإل لااخعاااااجمججلثااااااىلاملداااااخ ىلالاااااإلل  الفاااااإنل تاااااكلالمااااا  ل خفااااايلثااااا:ل ج  ااااان

. الجلزهج نجاضجهلايخ جثةنللااخعجمجنل حجل لالإلللنل





 ي رلاة نلالعجمراهللال ارماهلاألجريكةنلبجملتةجرلملالر

- 424,09- 479,42- 544,3- 662,04











بياااا لجااانلجؤسدااانلججلةااانل اااخحك لمااا لراااركجهلكباااىلثااانلارياااقلاجاااخ يلندااابلك:لالا لااإلجن -
.اسا اجاللبجلخج  لالخحك لم لا خةجرات ج

نلإ خااججلاملخكججتاانلال خااججللةكاا ل(لرااركجه)ا ااإلجججلجال  ثاانلجاانللتااإلاهل:لالتاكياانلاألفمااي-

.لت  الةنلجنلاينل فضل كتفنلال خججلسةيةنكنللاتإل لجي جلججم لاللةنلالل
فاجم لا إلجججلرركجهلجخخعانلما ل فاإللال خاججلما انلجؤسدانللاتاإل للخ:ل ركينلث  م -

. يرلاملنجفدن
ا ااااإلجججلجال  ثاااانلجؤسدااااجهلماااا لجؤسداااانللاتااااإل لثاااااىلانل فمااااإللاملؤسدااااجهل:ل رلساااا -

املنإلجالنلاسخم لاجللش عةل جلالمج   ةن
إ اااىل ال ااا لجؤسداااجهللااانجثةنلغياااالجنساااز نلال خاااججالملنلانلجاااؤم لذلاااك:لك  كتااا جياا-

.اتخكجر
ال النباجللفج لبينلجال  ثنلجنلالشركجهلاعإللاتخكجرلاألسا ا لل حإلجاإللاألسا جر:لكجر ن-

.لت نجفدن



ج جهرلا  لاالاخعجملاألجريكي

ج جهرلا  لالخالجر للاي إلججهج جهرلا  لالف تنل ج جهرلا  لالعنجثن

اجخااااااااااااااااإلاملايزااااااااااااااااجالهلالاراثةاااااااااااااااانل
لالرث ياااااااااانلالوااااااااااجلت ياااااااااايلإ خجيااااااااااجل

ا ابلض  جللجخن ثجل حخنلبهلاملرل
األل ىلثاىلالع ةإللال جلوج

حخنل إ خججلللنجا لض  للجخن عل
إللباااااااهلاملرا ااااااابلاألل اااااااىلثااااااااىلالعااااااا ة

ال جلوجل

جاانلالنااج ال%78سايااجعلالخالااجر للاي ااإلججهعدااجه ل-
اي جقالإلا ا ل

بنداااااااااااابنلكبيااااااااااااا لثاااااااااااااىلت خ ااااااااااااإللالخالااااااااااااجر لاي جريةاااااااااااانل-
االعجمراهلالعنجثةن

ةنجنلاملبجمالهلالخالجرينلال جمل%14الب ملستدجه ل-

ال  اجنللاملفدر للم  لالف تن

ال  اجنلاليبة ةن

رجسااا نلت يااايلإ خاااججلزرااااا ساااا  ل-
ض  ليإلا

ةةلرااااابكنلجج ةااااانلكبياااااا للجخن ثااااانل  ااااا-
.جدجتجهلجدمةنليإللجا ن

ماااااااااااا ل ناااااااااااا علجنااااااااااااج  لعدااااااااااااجه ل ناااااااااااا عل-
.املنخ يجهلالف تةن

جتة نلند ن300ض  نل ف  لس اجلاسل  كةنل  فرل-
ا  لتاااااا ل)سااااااةير لالفئااااااجهلالنشااااااةينلثاااااااىلالااااااارقلالدااااااكجنيل-

جا نج جلج فرلجإللثججتنل(ل65%
جاااااانلالاااااااللملالرلج ااااااجلع ااااااازل40م اااااانلفاااااارم لجر فاااااا لجفاااااا  ل-

.المإلر لالشرا ةنللتدجكنن

ا ااااااااااااإلجججلالف تاااااااااااانلجاااااااااااا لبااااااااااااجق ل
نلالميجثاااااجهلاالاخعاااااجمجنلابااااا

(إلاألكرللبينن)لب إللال خججل

ال  اجنلالخن ة ةنال  اجنلالبشرين



ال  اجنلاملفدر للم  لالعنجثن

ال  اجنل
اليبة ةن

ال  اجنل
الخن ة ةن

ال  اجنل
البشرينل

ثنللااارلاهلج إل ةاااانللاجاةااانلضاااا  نللجخن ثااانل اااا فرللتعاااانج
اتخةجيجت جلجنلامل املاألللةنجنليا ل

جتة نلند ن300  فرلس اجلاسل  كةنلض  نل ف  ل-
ج جلج فرلجإللثججتنلجا ن(ل%65ت ا  ل)سةير لالفئجهلالنشةينلثاىلالارقلالدكجنيل-
.الاللملالرلج جلع ازلجنلالمإلر لالشرا ةنللتدجكنن40م نلفرم لجر ف لجف  ل-
(هزر لاألمج ن)  افإللكيةالللت اجيرينل جلنلاص جسلاملاجراهلال جلةنل-

جمر للالفرمجااانللةبياالةاانل ماا قلثاااىلاملتكةاانلاي جلاانلل سااج نلال خااججللاملباااثخ ااجملراساا جلةنل-
.للاملنجفدنلاي ر 

.ا ينب ا رلجؤسدجهللرركجهلس ةلا  شجرلظجهر لالتاكينلالراس ج  ل-
البحااالال توااجلل الإلجااإللجخ الاانلبجالثخ ااجملثاااىلالخمااإلقلالخمإلااجلللبإلجنججةاانل خ ياانلاملمااجلالهل-

االسل  يلتشزة ل
املنجفدانلاملنخا جلالاإلا ا لجانت ججانلعدال إل لالراس ج  الم لالن جقلالإلللنجحإللمل إل نل-

اي جريةنللجدجثإل لالميجثجهلاالاخعجمجنلاملخضرر 



ال  اجنلاملفدر للم  لالخالجر ل

ث اجنل الاينجنث اجنلااخعجمجنل

 لضاااا  نللجخن ثاااانلجاااانلامل الاااا هلتدااااجه لمااااراااابكنل-
 ت جاااجهل مااانلالبضاااج  للاملداااجفرينللالةاااإللال ججتااانللامل

.ل جريةجالرا ةنلما تةجل

جريكيامل ةمجهلالوجل  ايهلاالاخعجملاألل

ج ةمجهل  ايهلالف تن

مااا ل كااا  لال خاااججل  ةالااانللااا  بجه-
.تد يمهل جريةج

 ةالاااانل ضااااررلالتاباااانللاملاااا ارملاملج ةاااانل -
االساااااااااااااخ   لاملفااااااااااااارطللاالساااااااااااااخ  ج 

.الكيةالللألس إل للاملبةإلاه

ج ايااااااااااااهلاملنخاااااااااااا جلالعاااااااااااانجا لجنجفداااااااااااانل-
.ه جريةنلا ينل  ةالنلار فجعل كتفخ

نللمااااااااانلفاااااااااج  ر لاساااااااااخيااملاملااااااااا املاألللةااااااااا-
.امل إل ةنللاليجاةن

ة اانلابف اانلار فااجعلعزااالاملياانانلالخالااجر ل
بداااببالااا ارماهلجمجر ااانلجااا لالعاااجمراهال
 حاااا لاملشااااجكنلالوااااجل  ايااااهلال خااااجيينلالف
لالعنجا للا خفجضلاة نلالإللالر

ا خاااااااججلف حااااااا لللااااااانجا لاااااااا  لعداااااااجه لمااااااا 
.ا خ جشلتركنلالخالجر لما نلالب م

تدااااجه لالااااب ملماااا لجال  ثاااانلجاااانلالشااااركجه
را اااابلاملخ ااااإلم لايزندااااةجهللالوااااجل حخاااانلامل

.األل ىلثجملةج

ج ةمجهل  ايهلالخالجر نج ةمجهل  ايهلالعنجث

ج ةمجهلااخعجمجن



ج ةمجهلايخ جثةن

جلانللالبيجلانل الفمارلندبنلار فجعل-
لياا ملبجملنااجاقلايزن بةاانلالوااجلت اار 

كبياللألاتةجهلال راةنل

  ةالاااااان دااااااج رلججمجاااااانللبشاااااارينلفجمتاااااانل-
جال  ثااااااااااااانلجااااااااااااانلالكااااااااااااا اريلاليبة ةااااااااااااانل

.لالبةئةن

ةنج ةمجهلابة ةنللبةئ

غيالجبجرر ج ةمجهل


